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LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Hiroba
Bazar et Garde-Manger
Glaciel
Omotesando Box cafe & space
Aloha Amigo
Oriental Bazar
Kiddyland
Chop Coffee Cat Street
Rag Tag
Madosh
Graniph
Tokyu Plaza
Kawaii Monster Café
6 percent doki doki
Café Luigi
Omotesando at Home
The Zoo
Takeshita Street
Blue Garden
Cat café MoCha
Yoyogi park
Meiji Shrine / Meiji Shrine Treasure hall
Green spot
Burgers Base
NTT Docomo Tower
Watering Hole
A Story Tokyo
Takashimaya Times Square
Hoshizora no Nakae
Omoido Yokocho
Tsunahachi
Godzilla
Samurai Museum
Robot restaurant
Golden Gai

ROUTE
omotesando, harajuku &
shinjuku
OVER DE ROUTE

In deze wandeling maak je kennis met een aantal iconisch Japanse zaken waarvan men in het
buitenland Japan kent. De Lolitameisjes met hun schattige poppenpakjes in Harajuku. De
enorme, brede straten met neonverlichting, videoschermen en duizenden mensen in
Shinjuku. Maar ook een van de bekendste tempels van Tokio met de hoogste houten torii
gates van Japan vind je hier.

DE WIJKEN

Omotesando betekent een weg die een stad of dorp verbindt met een tempel. En dat klopt
ook wel: de weg is in 1920 aangelegd als toegangsweg naar de Meiji Shrine. Maar
tegenwoordig staat de grote brede straat bekend om de dure winkels van bekende merken
die je er vindt. Dit alles wordt afgetopt met de dure auto's die hier in het weekend de straat
domineren. De zijstraten van het eerste stuk van de wijk worden ook beschouwd als
Omotesando. Hier vind je veel elegante boetiekjes en mooie winkels met spulletje voor in en
rond het huis.
Verder richting Meiji Shrine vind je Harajuku, de wijk die bekend staat om de vele
vintagewinkels en de trendy locals die hier rondlopen. Nog iets dieper in de wijk stuit je op de
kawaii-cultuur met Lolitameisjes in prachtige schattige outfits met lenzen die hun ogen groter
maken en pruiken die hun haren langer maken. Echte levende schattige poppen. In Takeshita
Street komt alles samen, het roze, het zoete, het schattige. Maar je kunt ook aan de drukte
ontsnappen en door en langs Meiji Shrine lopen naar een ander gedeelte van Tokio, Shinjuku.
In Shinjuku vind je het moderne Tokio. Godzilla die boven de straat uittorent. Grote, brede
straten met veel neonverlichting en grote videoschermen. Veel geluid. Veel mensen. De
meeste en hoogste wolkenkrabbers van Tokio vind je in Shinjuku, net zoals het grootste park,
Sinjuku Gyoen. Voordat Shinjuku Station in 1959 werd uitgebreid met metrolijnen gebeurde er
in dit stuk van de stad eigenlijk niet zoveel bijzonders. Dat ontwikkelde zich allemaal daarna
pas, vandaar dat dit gedeelte grotendeels nieuw is. Tegenwoordig is Shinjuku Station het
grootste station ter wereld, met meer dan tweehonderd uitgangen en gemiddeld 3,64 miljoen
passagiers die dagelijks door het station komen.
Verder is Shinjuku het grootste uitgaansgebied voor de echte Tokyoites. Om drie uur ’s nachts
is het hier nog ramvol.

WEINIG TIJD

Meiji Shrine + Takeshita Street + Golden Gai + Samurai Museum + Godzilla

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 7.50 km)
Neem uitgang A1 op Omotesando Station. Ga na de Coachboetiek linksaf. Links zie je de
knutselwinkel met restaurant 1 en in het straatje ertegenover een winkel met stijlvolle
producten 2 . Bij zoete trek loop je even door 3 . Loop anders terug en vervolg je weg. Ga bij
de T-splitsing rechts, daarna de derde rechts. Doe daar de inwendige mens een plezier 4

5.

Volg de weg met de bocht mee. Ga op het kruispunt rechtsaf, richting drukke straat en goede
souvenirs 6

7 . Sla tussen deze twee winkels in linksaf, een klein trapje af. Dit is Cat Street

8 . Teveel leuke winkels om te kiezen, maar sla Rag Tag 9 echt niet over. Ga voor een

hipsterlunch bij de kruising linksaf 10 . Of ga naar rechts en dan meteen weer rechts, langs de
drukke straat. Wip even binnen bij de T-shirtwinkel 11 . Loop door en steek het drukke
kruispunt over. Vergeet niet om een foto te maken 12 . Loop daarna nog iets verder door en
ga naar de vierde verdieping voor een echte kawaii-ervaring 13 . Ga dan terug en ga het kleine
straatje in. Ga linksaf voor meer kawaii, koffie en schilderijen 14 15 16 . Ga dan rechts voor
een bijzonder ijsje 17 . Loop dan terug, wandel de straat uit, steek het drukke kruispunt over
en ga Takesita street in 18 . Wil je even de gekte ontvluchten, ga dan na de Disney Store links
en weer links 19 . Ga terug naar Takeshita Street, aan het einde links, loop de straat in en loop
tot de hoek aan het einde om katten te knuffelen 20 . Steek daarna over en ga rechts het park
in voor wat rust en cultuur 21 22 . Na het park (North Shrine Gate) steek je over, maar ga niet
het spoor over! Lunch met traditionele groenten 23 of loop rechtdoor en ga voor
Yoyogi Station het spoor onderdoor voor burgers 23 . Ga erna met de bocht mee en houd bij
de spliting rechts aan. Kijk omhoog, naar de toren 25 . Ga linksaf voor een fijne bar, een
winkel/bar en giga-mall met barren, winkels en meer 26 27 28 . Ga na het station onder het
spoor rechtdoor en links voor diner met uitzicht 29 of loop iets terug voor tempura 31 . Je kunt
ook verder rechtdoor voor een ‘trip down memory lane’ 31 . Neem als je onder het spoor door
bent de tweede straat links, richting Godzilla 32 . Ga dan rechts, de eerste links, rechts en de
tweede links voor samurai 33 en een stukje terug voor een Japan experience 34 . Als je hieruit
komt, ga dan links naar buiten, de eerste links, de tweede links en dan weer rechts en dan sta
je bij de ingang van een cluster restaurantjes 34 .
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1 HIROBA - ETEN & DRINKEN

In de knutselwinkel Crayon House wordt altijd gedacht vanuit het oogpunt van kinderen en dat
levert een leuke creatieve winkel op. Hier wil je zeker een kijkje nemen! In de kelder zit het
restaurant Hiroba. Dit serveert alleen biologische gerechten en heeft ook veel vegetarische
opties. Op de binnenplaats kun je lekker buiten zitten.
3-8-15 kitaaoyama, minato-ku, crayonhouse.co.jp, +0081(0)3- 34066308, ma-vr 11.00-19.00,
za-zo 10.30-19.00, omotesando station
2 BAZAR ET GARDE-MANGER - SHOPPEN

Bazar et Garde-Manger is zo'n winkel waar je nooit met lege handen naar buiten komt. Heel
gevaarlijk, maar oh zo leuk... Ze hebben onder andere de meest bijzondere meubels voor in en
rond het huis, zeer stijlvolle kleding, elegante accessoires en verfijnde verzorgingsproducten.
Deze winkel was zo populair dat de eigenaar ook zeer succesvolle winkels heeft geopend in
onder andere Parijs en New York.
5-2-11 jingumae, shibuya-ku, www.hpfrance.com/shop, +0081(0)3-57745426, dagelijks
11.00-19.30, omotesando station

5-16-13 jinumae, shibuya-ku, www.aloha-amigo.com, +0081(0)3-64273905, ma-za
11.30-23.00, zo 11.30-22.00, ¥980, omotesando station
6 ORIENTAL BAZAR - SHOPPEN

Op de drukke doorgaande straat met alle high-endmerken staat een kleurrijke soort tempel, en
dat is de winkel Oriental Bazar. Op de begane grond vind je leuke, betaalbare souvenirs.
Maar je bent hier voor de tweede verdieping! Japanse antiek en curiosa, tweedehands
kimono's met prachtige motieven, diverse authentieke stoffen en kunstwerken. Heel
bijzondere spullen om als aandenken mee naar huis te nemen.
5-9-13 jingumae, shibuya-ku, orientalbazaar.co.jp, +0081(0)3-34003933, dagelijks 10.00-19.00,
omotesando station
7 KIDDYLAND - SHOPPEN

Ook zonder kinderen is Kiddyland een mooie Japanse ervaring. Een beetje nostalgie in
Snoopy Town in de kelder, een beetje chauvinisme bij Nijntje van Dick Bruna op de eerste
verdieping en de Japanse Hello Kitty en Rilakumma op de derde verdieping. Dit alles wordt

3 GLACIEL - ETEN & DRINKEN

Bij Glaciel kun je prima lunchen. De worstjes zijn altijd erg populair, maar eigenlijk moet je
hiernaar toe gaan als je zin hebt in iets zoets. De creativiteit waarmee ze hier taartjes en ijsjes
maken is echt uitzonderlijk. Als je zo'n lief egeltje of schattig lieveheersbeestje hebt besteld is
het bijna zonde om op te eten. Maar superlekker!
5-2-23, jingumae, shibuya-ku, glaciel.jp, +0081(0)3-64274666, dagelijks 11.00-19.00, taartje of
lunch gemiddeld ¥800, omotesando station

begeleid met verschillende muziekjes van alle tv-shows waar ook knuffels van verkocht
worden. Je wordt hier met recht ondergedompeld.
6-1-9 jingumae, shibuya-ku, kiddyland.co.jp, +0081(0)3-34093431, ma-vr 11.00-21.00, za-zo
10.30-21.00, omotesando station
8 CHOP COFFEE CAT STREET - ETEN & DRINKEN

Als je even de drukte van Cat Street wilt onvluchten, ga dan naar Chop Coffee Cat
Street. Een klein beetje van het gebaande pad brengt wat rust en een heerlijk bakkie om even
op te laden. Het café is modern en stijlvol, met veel zwarte accenten. Ook kun je buiten zitten

4 OMOTESANDO BOX CAFE & SPACE - ETEN & DRINKEN

De entree naar Omotesando Box cafe & space is alsof je een moderne tempel binnenloopt,
met een rij van strakke witte torii gates. Voor de ingang moet je de trap af waar je je naam op
een lijst moet zetten en wachten op je beurt. Het wordt vaak gebruikt voor samenwerkingen
met diverse merken, en het menu wordt daar ook op aangepast. Daardoor is het altijd een
verrassing wat je deze keer aantreft onder aan de trap.
5-13-2, jingumae, shibuya, b1f, +0081(0)3-64511533, dagelijks 11.00-21.30, ¥1000,

en kijken naar de hippe crowd die voorbijkomt.
5-11-13 jingumae, shibuya-ku, chopcoffee.com, +0081(0)3-68755393, dagelijks 10.30-19.30,
koffie ¥500, omotesando station
9 RAG TAG - SHOPPEN

Modeliefhebbers opgelet! Op de funky Cat Street vind je RagTag, een vintagewinkel die
alleen maar dure merken van over de hele wereld verkoopt. Een tas van Chanel, een jas van

omotesando station

Armani, een jurk van Gucci; je kunt het hier allemaal vinden voor schappelijke prijzen. Je vindt
hier ook diverse accessoires als horloges en schoenen.
6-14-2 jingumae, shibuya-ku, ragtag.jp, +0081(0)3-64193770, dagelijks 11.00-20.00,

5 ALOHA AMIGO - ETEN & DRINKEN

Op een soort binnenplaats, met een paar andere winkels, zit Aloha Amigo, een restaurant

omotesando station

met een Mexicaans-Hawaiaanse keuken. Ze hebben een groot terras waar je lekker kunt
zitten. Ga voor de Aloha Amigo plate, dan kun je van alle lekkere dingen een beetje proeven.
En heb je zin in wat reuring, zeg dan vooral dat je jarig bent – alle sombrero's worden uit de
kast getrokken en het dak gaat eraf!
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LOCAL

NAME

KATJA VAN DIJK

Tokio is voor Katja luilekkerland met op elke hoek van de
straat verborgen schatten. Niet alleen op eetgebied (wel
heeeel belangrijk), maar ook wat betreft cultuur en
bijzondere mensen. Tokio is vol tegenstrijdigheden en dat
maakt de stad onvoorspelbaar en altijd interessant. De beste
tijd heeft ze, als ze op haar Hollandse omafiets, mét camera,
op ontdekkingstocht is door de straten van Tokio. Ze voelt
zich dan ook bevoorrecht dat ze hier mag wonen en
sommige van de leukste plekken en lekkerste restaurantjes
met jullie kan delen.

Deze route is van preview

7

8

